
NOVI DATUMI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 

za šolsko leto 2020/2021 

 

do 11.5.2020 ROK ZA ODDAJO PRIJAV V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE  

20. 5. 2020 do 16.00 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (spletna stran MIZŠ) 

22. 5. 2020 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v dijaške domove  (spletna stran 

MIZŠ) 

od 1. 6. do 6. 6. 2020 

Na nekaterih šolah že v 

maju  

 

Dodatno opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in 

spretnosti na srednjih šolah - tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, 

zobotehnik, umetniška gimnazija: likovna, glasbena, plesna smer ter 

ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za program 

Gimnazija (športni oddelek) 

do 10. 6. 2020 Posredovanje potrdil kandidatom o opravljenih preizkusih oz. 

izpolnjevanju vpisnega pogoja za športne oddelke gimnazije 

do 16. 6. do 14.00 Možnost prenašanja prijav na srednjih šolah in v dijaških domovih 

do 24. 6. 2020 Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa (kdaj se zglasijo na 

srednji šoli in kaj prinesejo s seboj) 

do 26. 6. 2020 do 16.00 Javna objava omejitev vpisa v srednjih šolah in dijaških domovih  

(spletna stran MIZŠ) 

od 30. 6. do 6. 7. 2020 

do 14.00 

Vpis na SŠ in v dijaške domove brez omejitve oz. izvedba 1. kroga 

izbirnega postopka 

Informativni razgovori s kandidati v dijaških domovih z omejitvijo 

do 6. 7. do 15.00  Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka. Seznanitev kandidatov, ki 

niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu 

6. 7. 2020 do 16.00  Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) 

do 9. 7. 2020 do 13.00 Prijava za 2. krog izbirnega postopka  

do 14. 7. 2020 do 15.00 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  

do 16. 7. 2020 do 13.00 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka v 

srednje šole in dijaške domove brez omejitve vpisa   

med 20.7. in 29. 7. 2020 Vpis v dijaške domove z omejitvijo vpisa  

do 16. 7. 2020 do 16.00  Objava prostih mest za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ) 

do 31. 8. 2020  Vpis učencev v srednje šole in dijaške domove, ki imajo še prosta mesta 


